REFERAT FRA STYREMØTE 11.09.2012 PÅ SKYPE
Tidsrom: kl. 19.00 – 21.00
Til stede: Rita Hartvigsen Daverdin, Sigrun Rytter, Tove Strandmoe, Turid Helfjord (ref.)
Forhindra: Jan Opsanger, Irene Stølan, Mari Østgård
Sak 7 2012/2013 Nummerering av saker i referatet
Forslag om at nummerering av styresaker følger regnskapsåret i klubben med / mellom årstallene
som gjelder. Dette ble vedtatt. Referatet fra forrige styremøte skal rettes opp med hensyn til dette.
Sak 8 2012/2013 Gjennomgang av klubbens økonomi
Sigrun gikk gjennom det hun nå har av opplysninger etter Værøytreffet og utstillinga. Slik det ser ut
nå, så har NLK en solid økonomi. Trykkeutgiftene for Lundehundboka er betalt og det ser fortsatt bra
ut.
Sak 9 2012/2013 Prisen på Lundehundboka
Vedtak: Prisen for boka er kr 399,-. Dersom noen bestiller 10 bøker eller flere på en gang, er prisen kr
300,- pr bok.
Sak 10 2012/2013 Søknad om utvidelse av autorisasjon som dommer for lundehund
Maija Heinilä har søkt om utvidelse av autorisasjon som dommer til også å gjelde lundehund.
Søknaden har vært drøfta i avlsrådet og styret og det var ingen motforestillinger.
Sak 11 2012/2013 Dato for Grensetreff 2014
Rita tar kontakt med svenskene for å få fastsatt dato for Grensetreffet. Dette og hvem som skal være
dommer må endelig fastsettes på fysisk styremøte i oktober.
Sak 12 2012/2013 Juleannonse i Hundesport
Det bør være en annonse for boka som samtidig er juleannonse. Rita tar kontakt med Gunn Tove
Ormset og spør om hun kan sette sammen en annonse.
Sak 13 2012/2013 Pris for Rasekompendiet i Euro
Vedtak: Prisen for Rasekompendiet skal være 10 Euro inkludert porto.
Sak 14 2012/2013 Pris for Lundehundboka i svenske og danske kroner
Vedtak: Boka koster Nkr 499,- inkludert porto ved forsendelse til Sverige og Danmark ut 2012.
Sak 15 2012/2013 Roll-up til DOGS4ALL
Vi bruker den som avd. Trøndelag har laget som mal og bytter ut noen bilder. Ingvild og Arild
Espelien velger ut bilder, fortrinnsvis noen som er brukt i boka. Roll-up må bestilles i løpet av
september.

Sak 16 2012/2013 Hva skal bevilgningen på kr 5000,- til stand på D4A dekke?
Geir Morten Jansberg har spurt om dette.
Kommentar fra styret: De som arbeider med denne standen legger ned et stort arbeid for klubben
med å informere om lundehunden og vise fram fine og hyggelige hunder som er utmerkede
representanter for rasen.
Vedtak: De budsjetterte kr 5000,- skal dekke leie og strøm til standen samt reise, mat og evt. opphold
for de som står på standen. Dersom summen er for liten, vil det ovennevnte uansett bli dekka mot
kvitteringer/reiseregning. Turid informerer Geir Morten om vedtaket.
Sak 17 2012/2013 Spesialen 2013
Spesialen skal være på Øysand Camping, Melhus 6. juli 2013. Dommer: Frank Christiansen. Årsmøtet
vil bli avholdt samme sted og samme helg. Alt er bestilt og avtalt i den forbindelsen.
Sak 18 2012/2013 Eventuelt
Marc Daverdin har henta hundearkivet hos Gro Viken. Gro har nedlagt et kjempestort arbeid med å
holde arkivet ajour og oversiktlig. Hele arkivet skal legges inne i databasen. Marc har starta dette
arbeidet.
FINN.no har sendt oss en e-post som er på siden av den avtalen styret tidligere har gjort med
nettstedet der de mener NLK skal betale mer enn avtalt for å få noen tilleggstjenester. Styret finner
det ikke hensiktsmessig å gå inn på noen ny tilleggsavtale nå og vil forholde seg til den avtalen som
tidligere er inngått.
Sak 19 2012/2013 Neste møte
Neste styremøte blir et fysisk møte i Selbu den 20.-21. oktober. Avlsrådet og deler av komiteen for
Værøy treffet og utstillingskomiteen vil også bli innkalt til deler av møtet.

